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Hvis du kan ferdes fritt i drømmesfceren
og tenke — uten tanken selv som mål,
hvis du kan ta triumfen og mis&en
med samme ro og samme rygg av stål;
hvis du kan tåle at ditt ord forvrenges
til usselt pjatt i demagogens munn,
hvis du kan se ditt livsverk søndersprenges
og atter bygge det på naken grunn.
Hvis du kan våge alt på samme terning,
— et enkelt kast på livets spillebord
og tape alt — og gjenoppta din gjerning,
men aldri nevne tapet med et ord;
hvis du kan ta din tørn og ikke gi deg,
men sette inn hver fiber i din kropp
og holde ut når alt forstummer i deg
unntagen viljens røst: «Gi aldri opp!»

17
på Pålsbu

Arbeidssted:
legg,

Hvis du kan bli på post når man forlot deg,
og holde hodet klart når alt slår klikk,
hvis du kan tro når alles tvil står mot deg,
men også våkent lytte til kritikk;
hvis du kan ventetidens byrder bære
og møte løgn — med sannhet som ditt svar
og møte hat — du ikke selv vil nære,
men tie med hvor klok og god du var.

Bardu

Innset

18
Kraftan19
22

Hvis du kan si til massen hva du mener
og selv blant konger åpent mene ditt,
hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt:
hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
med seksti solsekunder, — da, som lønn
er jorden din med alt som finnes i den,
og — enda mer — du er en mann, min sønn!
Rudyard

Kipling.

Til norsk ved Andre Bjerke.
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TAKRENNEPROSJEKTET
VED

Auta
Av overingeniør E. WESSEL
Breimega.
Vannet her blir samlet opp av
«takrenna»,
og fossen blir da tørrlagt.

1. Fortsatt utbygging av Aura—Osbu
produksjon.

for økt energi-

Først fem til ti år etterat et stort kraftverk er planlagt, kan det bli ferdigbygd, og det skal da passe best
mulig for de belastningsforhold som kommer til å råde
fra kraftverket kommer i drift og til det er uttjent.
Under planleggingen er det derfor nødvendig å stille
en tilforlatelig prognose med hensyn til den framtidige
belastningskarakter for å kunne utforme kraftverket
med sikte på en optimal ytelse.
Et rasjonelt prognosearbeid og en utforsking av det
framtidige elektrisitetsbehov består selvsagt ikke i at
man i en ledig stund etter beste skjønn trekker opp
en kurve som svarer til dagens belastningsforhold. Hva
som planlegges i dag, skal nemlig ikke svare til gårsdagens behov, men til behovet i en lang årrekke som
først begynner om fem til ti år, når planene er iverksatt.
En står her overfor meget kompliserte oppgaver. I
alminnelighet er en henvist til å fastsette grensene for
den framtidige utvikling og ordne seg med utvidelsesmuligheter slik at kraftverket siden kan tilpasses
behovet.
Det var svært lite en visste om framtidige belastningsforhold ved Aura kraftverk da planene for anlegget ble godkjent av Stortinget i 1949. Disse var derfor
også utformet slik at en sto mest mulig fritt og ved
senere avgjørelse kunne bestemme kraftverkets karakter, enten som et topplast-kraftverk i et landsomfattende samkjøringsnett eller som et grunnlast-kraftverk
med jevn last til storindustri.
Den 9. mai 1956 ble det siste aggregat ved Aura
tilkoplet nettet, hvorved den samlede maskinytelse
nominelt ble 282 000 kW. Ved høyeste vannstand i
inntaksmagasinet Holbu kan maskinene etter de foretatte prøver yte hele 300 000 kW som en kortvarig
belastningsspiss.
Det ovenfor liggende Osbu kraftverk, hvor det installeres en maskin på 23 000 kW, ventes satt i drift sommeren 1958. Ved dette anlegg økes den samlede
årsytelse til om lag 1530 mill. kWh i vannfattige år.
Valget av maskinstørrelsen i de to kraftverk skyldes

dels ønsket om å utnytte de gode magasinforhold i
vassdraget, dels hensynet til aluminiumsverket som i
begynnelsen trengte særlig rikelig maskinreserve.
Etter hvert som samkjøringsnettet blir større, vil
behovet for maskinreserve minske. Ved fortsatt utbygging av vassdraget er det imidlertid mulig å utnytte
den frigjorte maskinkapasitet til økt kWh produksjon.
Vassdragsvesenets Bygningsavdeling har foretatt undersøkelser som viser at det er rasjonelt å utnytte
enkelte tilgrensende vassdrag ved overføring til Auras
nedslagsfelt. Disse overføringer er kalt «takrenneprosjektet», fordi den ca. 15 km lange overføringstunnel som samler opp vann langs Eikesdalen, i prinsippet likner en takrenne.
Det store behovet for energi

til aluminiumsindustrien
og omsynet til kontinuerlig arbeidsdrift ved anlegget
har ført til at Stortinget for det løpende budsjettår
har bevilget 3.25 mill, kr. til å påbegynne arbeidet med
dette prosjekt.
I 1956157 har Aura levert 1470 mill. kWh, hvorav
950 til aluminiumsproduksjonen. Med en så stor, jevn
last og med den foreliggende begrensede samkjøringsmulighet, er maksimallasten ca. 230 000 kW.
Når Osbu kommer i drift i 1958, vil energiproduksjonen øke til 1530 mill. kWh i et vannfattig år, tilsvarende maksimallast kanskje om lag 240 000 kW,
men samtidig vokser også maskinkapasiteten til 323 000
kW. Kraftverkene vil derfor fremdeles disponere en
unyttet maskinreserve.
Ved å tilføre mer vann vil de allerede nedlagte store
verdier i tunneler, maskineri og andre innretninger i
de to kraftverk kunne nyttes best mulig, og energiøkingen ved overføring av nabovassdragene blir meget
billig.
Nyinvesteringen
,ved overføringen
er beregnet til
21 mill, kroner, og kraftøkningen om det tappes med
hensyn på et vannfattig dr, er beregnet til 200 mill.

kWh.
Aura—Osbu vil dermed i det bestemmende år kunne
produsere 1730 mill. kWh med en antatt fordeling på
600 mill. kWh i 41/2 sommermåneder, 15. mai til
1. oktober, og 1130 mill. kWh i de øvrige 71/2måneder.
FOSSEKALLEN
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Avrsjøen

En slik tapping vil gi større tilbakeslag i vannfattige
år, men kan likevel bli hensiktsmessig når samkjøringsnettet blir mer omfattende.
Den større spredning i
kWh-produksjonen
fra år til år vil da bli utjevnet
ved at de vannfattige år ikke opptrer samtidig hos alle
samkjørende kraftverk.
Auras framtidige årsytelse, 1870 mill. kWh, svarer
til et kullforbruk på 750 000 tonn pr. år om energien
ble framstilt i moderne dampsentraler.
2. Prosjektet.
Fullt gjennomført
omfatter planen overføring av
side-tilløpene
Leipåna, Breimega og Høvla i Eikesdalen og Embusvatn
(Bøvra) i Romsdalen (se fig.).
Gjennom 2 korte tunneler på henholdsvis 500 og 700 m
ledes Embusvann og Høvla over til Breimega. Derfra
ledes vannet gjennom en ca. 11 km lang tunnel fram
til Kløvåna og videre gjennom Kløvånatunnelen
til
Aursjø. På veien tar tunnelen opp Leipåna og endel
mindre bekker.
at vannet

overføres

til Auras

og Osbus

store

magasiner utnyttes det bedre enn ved noen annen
kraftutbygging. Sjøarealene i disse vassdrag er små, og
det er ikke rimelige muligheter for å oppnå tilstrekkelig store magasiner. Bare ved overføring til Aursjø
er det dermed mulig å jevne ut de naturlige vassf øringsvariasjonene
i disse fjellelvene, slik at vannet
kan brukes rasjonelt til kraftproduksjon.
Et særlig forhold er at det i meteorologisk henseende
går en skillelinje ved Aursjø. En oppnår en hydraulisk
samkjøring av områder med forskjelligartede
hydrologiske forhold, og dette bidrar ytterligere til å sikre
kraftproduksjonen,
da de vannfattige år i alminnelighet
ikke opptrer
Aursjøf eltet.
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Tappes det med hensyn på den størst mulige midlere vinterproduksjon,
vil Aura—Osbu
kunne levere
1240 kWh i lavvannsperioden
og 630 mill. kWh i
sommertiden,
eller tilsammen 1870 mill, i middel pr.
år. Kraftøkningen
blir under disse forhold ca. 220
mill. kWh.
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Den planlagte overføring til Aura vil dermed øke
den utnyttbare kraftmengde over året til det flerdobbelte av hva som er mulig ved å utnytte vannet i
andre utbygginger.
Den største fordel ved prosjektet er at det skaffes
store energimengder
til meget rimelige priser. Energien blir billigere enn ved noe annet utbyggingsprosjekt
i Trøndelagsdistriktene.
Prisen pr. innvunnet kWh er
således beregnet til bare 0.6 øre da maskineriet allerede
er for hånden. Overføringen vil dermed bidra vesentlig
både til å avhjelpe kraftmangelen og til å bedre kraf tverkets økonomi.
3. Omkostningene.
Når energien innvunnet ved takrenneprosjektet
blir
så billig, er årsaken at tunneler,
maskiner og andre
innretninger i de to kraftverk på forhånd var rikelig
dimensjonert for en jevn kraftlevering til storindustrien
og kan utnyttes i forbindelse med prosjektet.
Det er således regnskapsmessig ikke riktig å betrakte
takrenneprosjektet
isolert, men det må sees som et siste
byggetrinn
for Aura og Osbu, i overensstemmelse med

Aluminiumsverkets

behov.

byggetrinn:
Aura kraftanlegg alene har kostet 270 mill. kroner.
Installasjon 300 000 kW.
Årsytelse 1430 mill. kWh i bestemmende
år.
Pris pr. kW kr. 900.
Pris pr. kWh 1.51 øre.
byggetrinn:
Aura—Osbu
vil koste 304 mill. kroner.
Installasjon 323 000 kW.
Årsytelse 1530 mill. kWh i bestemmende
Pris pr. kW kr. 940.
Pris pr. kWh 1.59 øre.

år.

byggetrinn:
Aura—Osbu + takrenneprosjektet
vil koste 325
mill. kroner.
Installasjon 323 000 kW.
Årsytelse 1730 mill. kWh i bestemmende
år.

LITTAV HVERT fra
Av avdelingsingeniør
Sverre Oftedal.

Den som kommer kjørende nordover på riksvei 50 mellom Ballangen og Narvik, og som ikke er opptatt med å holde seg og bilen unna
den skare av trafikkfeller som
dette fascinerende stykke landeveis-Norge byr på, vil sikkert ha
lagt merke til at indre Ofoten, ved
siden av Novatind og Bassevarre
og Tøtta og •hva de nå beter alle
disse storslagne blikkfangerne,
også har et annet markert skue å
by den iakttakende turist. I nordøstlig retning, 3-4 mil unna, festes
øyet på et byggverk som iakttakeren, alt etter bans yrkesmessige
bakgrunn, sannsynligvis vil påstå
er en kornsilo, et seilingsmerke,et
tørketårn for brannslanger eller en
radiolinkstasjon. De færreste vil
tro at det i virkeligheten er den
nyoppbygde, originale, men særdeles vakre kirken i Bjerkvik, hvis
hvitkalkede klokketårn overvåker

Innsetlinjen, Bjerkvik

menighetene langt utenfor soknegrensene.
En nærmere orientering om
Bjerkviks geografi gis vel best ved
hjelp av gradteigskartnr. 9, Narvik,
som viser at stedet ligger ganske
sentralt til ved riksvei 50, ca. 16
km fra Narvik inkl. ferjen som
krysser Rombakken hver time mellom kl. 6 og 24, og med god bussforbindelse nordover til Tromsø
(ca. 250 km) og vestover til Harstad
(ca. 100 km). Klimatisksett hører
vi vel helst inn under det strøk som
«Metereologiske» kaller indre
Troms, men for å yte tromsværingene rettferdighet er det
vel best å føye til at det både blåser og regner noe mer her. Gjennomgående er her 3-4 grader varmere om sommeren enn metereologen i Tromsø melder, men til
gjengjeld like mange grader kaldere om vinteren.
Det kan vel også hende at enkelte er interessert i stedets nyere
historie, og i general Ruge's bok
om den annen verdenskrigfår vi et
godt inntrykk av at det ikke var

<

.„
Bjerkvik.

Linjen

Kvandal—Narvik
på. NVE's

inntegnet;
boligområde

fjordspennet
over sundet
inntegnet til venstre.

Pris pr. kW kr. 1005.
Pris pr. kWh 1.50øre.
4. Utførelse av tunnelarbeidet.
I alt omfatter overføringen vel 15 km tunnel inkl.
tverrslag, hvorav tunnelen fram til Kløvåna, 2100 m,
er ferdig drevet.
Arbeidet med de 11 km tunnel mellom Kløvåna
og Breimega tenkes drevet fra 3 tverrslag:

i Rombaken

midt

spøk å være Bjerkvikboer utover
våren i 1940. Stedet lå bakstavelig
talt i ilden mesteparten av den tid
kampen om Narvik sto på, og fikk
en slem medfart.
Litt i skjul for det manende
kirketårn, og gadt i ly ,for østavinden, som det påstås kan blåse
busser av veien enkelte slemme
januardager, har Vassdragsvesenet
lagt sitt sentrum for Innsetlinjen.
Her har vi vårt kontor, lager, verksted, garasjer og mannskapsbrakke,
blant folk kalt «hotellet», og like
ved vår lilleputby, bestående av 6
hyggeligeoppsynsmannsbrakker
og 1 solid permanentbolig.Nede i
vegkrysset, en snau kilometer
unna, råder handelsmennene grunnen noen med moderne, andre ikke
fullt så moderne butikker, hvor vi
kan tilfredsstille vår daglige tarv og
lette våre lommebøker. For den
kresnere kunde står både Narvik og
Harstad og Tromsø til disposisjon
gjennom sine daglige bussforbindelser hit, og hvilket landsens sted
har så varierte muligheter?
Til stor glede for stedets folk og
nabobygdene ble et nytt ungdomshus innviet i vår, etter imponerende og prisverdig innsats av
medlemmer fra de forskjelligelag
og sammenslutninger. Av de moderne samfunnsgoder savner bygda
nå bare vannverk, gatelys og asfalt,
men så utkjempes også den velkjente fredelige strid med herredets annet sentrum, Ankenes, og
der skal være godt håp om «lysere»
tider om ikke så lenge.
Det kan nok hende at noen av
oss, lik søringer flest, var litt betenkt og noe bekymret for vår trivsel her nord. Men etter å ha opplevd to gode somrer og en medgjørlig vinter her, er det knapt noen
som gruer for den kommende
mørketida. Mørketida ja, mon ikke
den herskende forestilling blant
øst-, sør-, og vestlendinger om det
fryktede mørket døgnet rundt

Tverrslag 1 ca. 1 km vest for Kløvåna.
2 » 5.8 »
—»—
»
3 ved Breimega.
Med disse 3 tverrslag kan arbeidet fullføres i løpet
av 3 år, idet tunnelen tas i bruk etter hvert som
arbeidet skrider fram.
Det er imidlertid meget som synes å tyde på at
prosjektet ikke vil bli fremmet så hurtig.
FOSSEKALLEN
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burde
revideres
ganske radikalt, iallfall for denne breddegradens vedkommende. Den vessentligste forskjellen er at her kan
vi ikke se sola fra slutten av november til slutten av januar (det
gjør de vel ikke på Rjukan heller),
og at vi på gråværsdager må ha lyset på hele dagen (slik de vel også
må en gråværsdag på Karl
Johan). Riktignok •er dagene korte,
men været er stabilt og godt, og
silkeføre og nordlys og måne og alt
som tilhører gir rike muligheter for
den som måtte foretrekke romantiske ski- og aketurer for f amiliehygge og radio og aviser og bridge.
Kort sagt, det går utmerket godt an
å leve og trives her også, selv om
retrettmulighetene over Saltfjellet
er brutt for i år.
Men i et organ for en så teknisk
preget etat som NVE bør vel også
Linjemontasje
ved Narvik.
fortelles litt om det som er årsak til
vårt opphold her, fjernlinjebyggStrekningen Innset-Kvandal er
ingen i samband med Innset Kraftanlegg. Mange kjenner de viktigste 63,9 km, med 162 BM og 18 AVM
og EM. Kvandal-Narvik er 27,8
forutsetninger og data for Innsetoverføringene. For dem som ikke km, med 68 BM og 18 AVM, og
er helt orientert skal vi kort referere EM, heri også inkludert 2 spesialmaster for fjordspennet over Romekspropriasjonstillatelsen, slik den
bakken. Kvandal-Kanstadbotn
er
er gjengitt i rettsboken for underskjønnet:
74,4 km, med 175 BM og 33 AVM
og EM. I alt skal det altså bygges
«Ved skrivelse fra Industridepartementet av 7. februar 1956, avgitt ca. 166 km linje med 474 master,
i medhold av lov nr. 7 av 23. juli en kopl.st., to trafo.st., og dessuten
1894 og bemyndigelse gitt ved kg1. skal linjen føres i ca. 2 km kabel
over Tjeldsundet.
res. •av 28. juni 1946, er Hovedstyret for Norges Vassdrags- og
Annleggsteknisk sett ligger linElektrisitetsvesen gitt tillatelse til jen gjennomgående i pent terreng,
å kreve avstått det som trenges av med få vanskelige punkter. Av de
grunn og rettigheter for anlegg og mindre hyggelige strekninger må
drift av en 150 kw. elektrisk kraf t- vel Hinnøya nevnes først, spesielt
ledning, med tilhørende transforfra mast 189 som ligger ca. 1 km
matorstasjoner m. v., fra Innset i bak muffehuset ved Tjeldsundet og
Bardu herred til en koplingsstasjon til fjells i ca. 500 m høyde. Linjen
ved Kvandal og videre til en trans- snor seg her med flere vinkler opp
formatorstasjon ved Kanstadbotn i gjennom et trangt og kupert dalLødingen, og fra Kvandal til en føre som er uframkommelig med
transformatorstasjon ved Narvik i kjøretøyer. Linjen stiger 440 m på
Ankenes herred.
2,3 km, og transporten til de 9
Anleggets formål er å overføre mastepunktene i dalen er utelektrisk energi fra Innset kraft- ført -med Vossa-vinsj, som har frakverk til distriktene i Ofoten, Lofo- tet materialene etappevis oppover.
Transportmessig sett er Hinnøya
ten, Vesterålen og Vågsfjord.
Ledningen vil bli bygd på ma- for øvrig ikke så ille, men vi er avster som konstrueres for 3 strøm- hengig av islagte vatn, og innkvarfinnes
ikke.
førende liner med 2 jordliner. Som teringsmuligheter
strømførende liner benyttes stål- Linemontasjen må også foregå på
aluminiumsliner med ca. 277 mm2 vinteren, bl. a. for å skåne kabelen,
og 222 mm2 tverrsnitt og lednings- som trolig ville ta skade ved gnisevne tilsvarende henholdsvis 150 sing mot snaufjellet og stein. Innkvarteringsspørsmålet
blir trolig
mm2 og 120 mm2 kobber. Bruddfasthet er ca. 8590 kg og ca. 6970 kg. løst ved at vi får leie store
Den midlere spennvidde blir ca. telt, men arbeidskarene gruer rimeligvis likevel for de ukene det
350 meter. Ledningsbeltets bredde
vil ta å fullføre arbeidet der, i
blir ca. 33 meter.»
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kamp med mørke og høgfjell og
kulde.
De høgereliggende partier av
Tjeldøya er også av de strekninger
det grues litt for, forholdene er til
dels de samme som på Hinnøya,
slik at de tyngste løft må tas på
vinteren.
Nygårdsfjellet, mellom Rombakken og Vassdalen, er også blant de
brysomme strekningene, med til
dels svært lang transport i kupert
terreng.
På sørsiden av Rombakken under
Tøtta har vi en kortere strekning
som transportmessig sett er av de
kostbareste vi har, idet linjen ligger
høgt oppi og parallelt med en bratt
og ulendt li hvor det praktisk sett
ikke lar seg gjøre å bygge anleggsvei. Vi vil prøve å legge sammen
skogen i linjebeltet til en slags forstøtningsmur og så stole på at
snøen legger seg fint til rette på
denne.
Melhusfjellet mellom Salangsdalen og Sørdalen er av det gunstigste transportterrenget langs linjen, men det ligger temmelig høgt
(høyeste punkt ca. 760 m o. h.) så
sesongen blir temmelig kort. Den 1.
juli i år lå det fremdeles en halv
meter snø, og den 26. september ble
det målt 13 kuldegrader.
Fundamenteringsforholdene
er
noe varierende, på enkelte strekninger kreves liten eller ingen avdekning for ,å nå fjellet, mens det
på andre strekninger er dypt til
fjell og til dels sterkt vannførende
jordarter. Det siste er særlig fremtredende på seksjonen Kvandal
Innset, hvor forholdet jordfundamentjfjellfundament
er Omkring
2:1, mens forholdet på de andre
seksjonene er noe nær det motsatte.
Fjell i dagen finnes vesentlig på
Tjeldøya og Hinnøya, hvor den dominerende fjellart er granitt og
gabbro, mens traseen ellers ligger i
et kambrisk-silurisk skiferområde,
ifølge geologiske kart. Mye av
massen egner seg derfor dårlig til
etterfylling og stabilisering av
fundamentene, •og har til følge noe
større gravedybde og fundamentsokler enn fra først av beregnet. I
enkelte tilfelle er bakfyllmassen
erstattet med stein.
Tilrigningsarbeidene ble påbegynt i april 1956, og var i det vesentligste avsluttet i juli, slik at
det egentlige anleggsarbeidet kunne
igangsettes med transporter og fundamentarbeid omkring 1. august i
fjor.
•

Materialtransportene, som representerer en meget betydelig del av
anleggsomkostningene, avvikles med
INTERNATIONAL
beltetraktor,
UNIMOG
terrengbil og MUSKEG, I noen utstrekning er
VOLVO halvbeltetraktorer nyttet,
og endel avgrensede transportoppdrag har vært bortsatt til private.
Vi tør tro at denne kombinasjon av
kjøretøyer har vært heldig og bensiktsmessig for våre forhold, idet
de utfyller hverandre på en helt
utmerket måte, og gir gode muligheter for kontinuitet i transportene
under vekslende terreng- og føreforhold.
Utgiftene til anleggsveier og taubaner har vært forholdsvis små.
Arbeidsstyrken har hittil variert
fra noe over 100 mann om sommeren og ned til 40-50 mann om
vinteren, og noen vesentlig forandring i dette opplegget regner vi
ikke med. Arbeidskraften skaffes

INNTRYKK

fra distriktene her omkring, supplert med endel arbeidere som har
kjennskap til større linjebygging
fra tidligere anlegg.
Innkvarteringsspørsmålet vil ofte
by på særlige vansker ved anlegg av denne art, hvor arbeidsplassene av flere årsaker kan bli
liggende nokså spredt, og hvor
skifting av arbeidsplass forekommer nokså ofte. Som ved tidligere
linjeanlegg er det satset på 4-manns
transportable skogstuer. Innsetlinjen disponerer 12 stk., hvorav 5 av
type Moelven B. 7. I noen utstrekning har vi også skaffet privat innkvartering. Dessuten er det i tilknytning til vårt sentrum i Bjerkvik bygget en 32-mannsbrakke av
samme type som Moelven-brakkene
på Innset Kraftanlegg.
Når det gjelder terminer og arbeidsplaner, så er det alltid farlig å
uttale seg. Men det skulle vel ikke
være noen stor forsnakkelse å an-

FRA EN STUDIETUR

tyde at vi ligger forholdsvis gunstig an i det arbeidsprogram som
forutsetter
anleggets avslutning
innen utgangen av 1959. Pr dato er
ca. 95 prosent av fundamentstøpingen, ca. 30 prosent av mastemontasjen og ca. 25 prosent av linemontasjen utført. Sprengningsarbeidene for sjaktene ved Narvik
trafo. st. forutsettes igangsatt senest over jul, de øvrige stasjonsanlegg og kabelkryssingen over Tjeldsund ventes påbegynt i kommende
sesong.
Så gjenstår bare å håpe at de som
har lest disse linjene har fått et lite
inntrykk av de nokså spesielle problemene som linjebyggingen stiller
Fjernledningskontorets anleggsfolk
overfor, og vi håper også at leseren
etter dette vil fatte såpass stor interesse for vårt lille samfunn i
Bjerkvik at han avlegger en liten
visitt ber på veien opp til vår storebror på Innsetfalla.

TIL

ØSTERRIKE
Av avdelingsingeniør K. MALM

0

Etterkrigstidens Østerrike har mange store og vanskelige problemer å stri med. Landet er lite, knapt
84 000 km2, men har hele 6 millioner innbyggere.
Oppdelingen av det østerriksk-ungarske monarki
skapte for Østerrike økonomisk og politisk elendighet
som førte til «Anschluss» i 1938. Den annen verdenskrig ble en tragedie for landet med ødeleggelser og
store tap av menneskeliv. Da okkupasjonen ble opphevet i 1955 var det derfor meget å ta igjen.
Østerrike har bl. a. alvorlige erosjons- og skredproblemer som nødvendiggjør store investeringer i forbygningssektoren.
Vi var tre ingeniører ved Forbygningsavdelingen
som fikk anledning til å reise sydover nå i høst for å
se litt av forbygningsteknikken i Østerrike.
Det er ikke meningen har å gi noen beretning om
tekniske erfaringer som kanskje kan nyttes i våre forhold. Noen små glimt fra reisen har forhåpentligvis
mer almen interesse.
Etter bilturen gjennom Tyskland var vi selvsagt
spente på østerrikerne. Men første mann, tolleren på
grensen og senere ingeniørene, arbeiderne på anleggene, bøndene og alle vi traff på ferden sjarmerte oss.
Overalt ble vi møtt med forståelse og elskverdig
hjelpsomhet. Selv om de vanskelige forholdene de
siste decennier nødvendigvis må ha preget menneskene, ligger tenkesett og lynne på bølgelengde med
vårt norske.

Turdeltakerne:
Fra venstre overingeniørene
Holst og Krogstad,
avdelingsingeniar
Malrno og en østerriksk kollega.

I den vestlige delen av landet, i Alpeområdet, så vi
erosjonsskader som karakteriserer forbygningsproblemene. De bratte dalsidene består av til dels mektige bunnmorenelag og fjell i dagen mot toppene. På
grunn av endring i vegetasjonen etter flom kan selv
små bekker utvikle brudd som utløser skredlignende
erosjon i morenemassene. Vi så rasgroper, «canyons»,
hvor det var ført millioner av kubikkmeter jord og
stein ned i dalene. Hvilke katastrofer og problemer
slike forhold skaper i dette tett befolkede landet kan
man tenke seg.
Det er en egen etat som tar seg av forbygging av
FOSSEKALLEN

Tverr-forbygninger

i Østerrike.

disse tverrelvene og bekkene. Den er utbygd etter
fransk mønster under forutsetning av at skog og vann
hører sammen. De tekniske funksjonærene har derfor
en solid kombinert utdannelse ved egen høgskole som
forstingeniører.
Den klassiske måten å forbygge elver og bekker
med stort fall på er å byggeen rekke tverrmurer opp,
over erosjonsområdene.Man kan si at de virker kombinert som støttemurer, overfallsdammer for avtrapping og minsking av vannhastigheten, og hvor det passer som oppsamlings-eller utjamningsmagasinfor erosjonsmassene.Hånd i hånd med disse arbeidene foregår så avplanering og beplantning av skråningene.
Vi kunne merke en viss engstelseinnen visse kretser
med hensyn til den internasjonalesituasjon, men vi
fikk det bestemte inntrykk at politisk var landet på
god veg til å bli et stabilt demokrati. De virkelig store
problemene lå på det økonomiske plan. Folk var der-

for også nøysomme og arbeldsomme, og Iønningene
jevnt over lave. Som eksempel kan nevnes at anleggsarbeiderne tjente ca. kr. 2.50 og formennene ca kr. 3.00
pr. time. Men skattene var bare 3-4 prosent •på lav
inntekt for familieforsørgere, progressiv for høyere
inntekter, om enn ikke i den grad som her i landet.
Prisnivået var som her, kanskje noe over for fabrikkvarer, men matvarene billigere.
Turisttrafikken er tydeligvis en viktig næringsveg.
Overalt finnes det hoteller og hyggelige vertshus.
Bortsett fra frokosten som ikke er noe måltid i vår
forstand er maten veltillaget og velsmakende, og for
all del er vinen god og billig. I det hele tatt tør en vel
si at Østerrike enda er et av de få billige turistlandene.
I dette overveldende terrenget i vest og sør behøver
turistene slett ikke overanstrenge seg. Tallrike taubaner besørger lett og elegant transporten til
Utsikten kan nytes på en terrasserestaurant med et
glass vin.
Severdigheter ellers er det for enhver smak, fine
gamle bygninger, overdådig utsmykkede kirker, slott
og gamle borger.
Trafikken, i by og på landeveg, er et kapitel for seg.
Hurtig, smidig, effektiv og korrekt kjøring, og like
korrekt gangtrafikk. Men mest imponerte sjåførene på
jeepene som brakte oss opp til anleggene.Tusen meter
til værs med full rus på motoren opp sleipe, smale anleggsveger på kanten av hengebratte lier og juv —
uten antydning til fenderverk.
Fra Salzburg til Wien er landskapet småbakket og
flatt, landsbyene ofte grå og triste. På jordene ser
man mer og mer okser og kyr som trekkdyr.
Man får
virkelig inntrykk av at det bærer mot øst. Vi tok av
hovedvegen og kjørte nedover langs Donau og opplevde noe helt nytt, et frodig landskap med vinberg og
idylliske landsbyer. La oss nevne et navn: Dijrnstein
ved Donau, riktig en perle av en liten middelaldersk
landsby, med rainene av borgen der Riohard Løvehjerte satt i adelig fangenskap. Bare gammel bebyggelse, med koselige vertshus i et gammelt nonnekloster eller i et slott. Og her liggeren stiftskirke som
skal være toppen av barokk kunst i Østerrike.
Turen ble meget lærerik og litt av en opplevelse.
Forholdene kan se så forskjellig ut, men problemene
er likevel ofte de samme, bare at dimensjonene varierer.
Folk og land sjarmerte oss, og vi ser fram til engang
å kunne tilbringe en ferie i Østerrike.

Planlegging av reguleringsanlegg
HVORFOR?

HVORDAN?

Av sivilingeniør OLAV STOKKEBØ
Det er ikke lenge mellom hver gang det i presse,
i offentlige forsamlinger eller mann og mann i mellom blir gitt uttrykk for harme over all den ødelegging og herjing med landets vakreste naturherligheter som utbygginga av vasskrafta vår fører med
seg. Kritikken blir vesentlig retta mot regulering av
8
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innsjøer og vatn. Fjellvidder, beitemark og skog blir
lagt under vatn, hytter og sætrer må flyttes eller nedlegges, veier og stier må legges om, elver og bekker
forsvinner i tunneler, fisket forringes, store gapende
sår etter byggearbeidetskjemmer naturen, kort sagt:
Store områder blir vesentlig endret. Folk som har

Kraftverk uten magasin er det samme som bondegårder uten låvebygninger.Når en skal prosjektere et
kraftverk, melder derfor straks spørsmålet seg: Hvor
kan en få et tilstrekkelig stort og billig magasin?
økonomien og verdien av kraftverket henger da også
i høy grad sammen med disse forhold, særlig hvis
verket ligger isolert. For å illustrere verdien av
magasinene, kan en nevne at for Tokke kraftanlegg
leverer magasinene et normalår 780 mill. kWh eller
60 prosent av produksjonen for samme år. At denne
krafta produseres om vinteren da behovet er størst,
øker verdien enda mer. Som en ser så kommer en
ikke utenom magasiner når forholdene tillater det.
Derfor må en allerede på et tidlig tidspunkt under
planleggingenstille seg spørsmålet:
Slik møter

dambyggeren
naturen.
Hvor skal dammen
(Songa ved Tokke.)

bygges?

Hvor skal dammen bygges?
Et uunnværlig hjelpemiddel er da gode karter i
ferdedes i fjellet, turister eller folk fra distriktet, er
blitt glade i fjellet, og kan vanskelig forsone seg målestokk 1: 100 000 eller 1: 50 000 med koter, og vassmed all denne teknikken som bryter seg inn på deres dragsnivellementer langs vassdraga. På et oversiktsenemerker. Dette til tross for alle de økonomiske for- kart over nedslagsfeltet må en først peke ut fortrinnsdeler vasskrafta fører med seg, både for distriktet og vis de største vatn eller innsjøer som ligger gunstig
landet. Det har derfor hevet seg røster til fordel for til. Er det bare ett kraftverk å ta hensyn til, gjelder
en naturpark hvor naturen skal bevares uendret, et det å legge magasinet så nær inntaket som mulig,
prisverdig tiltak som vel de fleste vil være med på. hvis ikke andre forhold er avgjørende. Men er situasjonen slik som på Tokke, der en har mange kraftMen det haster, snart kan det bli for seint.
Men er det nødvendig å skjemme og ødelegge na- verk i samme vassdraget, bør en fordele magasinene
turen på denne måten? En kan da stille spørsmålet: slik at en, så vidt mulig, unngår å slippe flomvatn
forbi et kraftverk for å magasinere det lenger nede.
Hvorfor bygger vi dammer?
Når en så har fått valt ut noen magasiner, bør en
Det skulle nesten være unødvendig å svare på det, ta en befaring og se nærmere på mulighetene. Enkelte
sjøl et ekorn vet at det er en livsbetingelse å samle vil da kanskje med en gang peke seg ut som ubruktil vinteren. En kan kanskje populært si det slik: bare. De andre må da bli gjenstand for en nærmere
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vurdering. Men for at denne skal gjennomføres på en
nøyaktig og objektiv måte, melder det neste spørsmål seg:
Hva mci en vite om damstedet

og nedslagsfeltet.

La det være sagt med en gang: Det lønner seg ikke
å spare forhåndsundersøkelser og innhenting av opplysninger og data. Mang en dambygger har skaffet
seg grå hår i hodet og underskott på budsjettet nettopp på grunn av utilstrekkelig forarbeid. Det er ikke
nok at en eller flere kloke hoder agerer Kristian
Kvart og sier at her skal dammen ligge, og så er det
bare å gå rett fram til en stanger hodet mot veggen.
Resultatet kan bli planendringer og forsinkelser,
kostbare reparasjoner, vasstap eller i verste fall dambrott og katastrofe.
Gode detaljkarter over damsteder, og magasinkarter er •en absolutt nødvendighet. Det 1ønner seg
ikke å være knipen her, for en kan ikke regne med
at de første utkast til reguleringshøyder, damtype og
plasering blir de endelige, noe som en har flere bevis for fra Tokke. For å få rede på grunnforholdene,
er geologiske kart over området et ypperlig hjelpemiddel, hvis en ikke har slike, bør en allerede på
et tidlig tidspunkt konsultere en erfaren geolog.
Seismiske målinger kan gi en ide om hvor dypt det
er til fjell, men de er ikke nøyaktige, en feil på
15-2 prosent eller mer, må en regne med, avhengig
av grunnforholdene. Diamantboring på strategiske
steder er et vel egnet middel til å få opplysning om
fjellets beskaffenhet, lagdeling og tetthet. Det kan og
bør også benyttes til kontroll av de seismiske målinger.
Sjakting og grunnboring kan også bli aktuelt for å
bestemme lagringstetthet, bæreevne, vassgjennomgang og setningsømfintlighet ved store overdekninger.
På et tidlig stadium bør en undersøke hvilke masser
som finnes i nærheten, f. eks. støpesand, kjerne- og
filtermasser samt fjell til steinbrott, med en nærmere
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undersøkelse av kvalitet og kvantitet. I denne forbindelse har jeg lyst til å nevne et hjelpemiddel som
har vært nyttet på Tokke, nemlig leting etter grusog morenemasser ved hjelp av flyfotos. Men dette
krever en lang erfaring og en viss kjennskap til den
geologiske struktur i området.
Når en har fått samlet tilstrekkelig mange og gode
fakta står en sterkt rustet til den videre planlegging
på kontoret. Her stilles en da overfor et avgjørende
spørsmål:

Ko 0.033
11.82m1km3

So ngea.

krav stilles til dammen?

Her har jeg lyst til å sitere noe fra Proceedings of
the A.S.C.E., juni 57: «The golden rule of dam design
and construction is not to sacrifice safety to accommodate a budget». Ved dambygging kan en ikke forlange mindre enn absolutt sikkerhet. Det vil ikke si
at en skal se bort fra ønsket om å lage en dam
som er billig samtidig som den tilfredsstiller kravene
til sikkerhet under normale forhold og byr en viss
sikkerhet i eventuelle ufredstider. Det er
svarsnemnda som ivaretar sistnevnte sikkerhetskrav. For fyllingsdammer forlanges ofte uforholdsmessig store kronebredder og høyde over H.R. vst.,
noe som betyr en vesentlig ekstra kostnad og som
ved lave dammer, ødelegger mye av fyllingsdammenes
økonomi. En annen ting er om en i det hele tatt kan
snakke om sikkerhet i en eventuell krig. Sikkerhet
mot hva? Det skal være splintsikkert, sies det, men
hvem kan si om vi i det hele får servert noe så beskjedent som splinter?
I normale tider er for betongdammer den vanligste
årsak til dambrudd dårlig betong og lekkasje i
grunnen. En bør derfor stille strenge krav her,
fulgt opp av effektiv kontroll på byggeplassen.
For jordfyllingsdammer er den hyppigste grunn til
katastrofe at vatnet har steget over dammen under
flom. Det gjelder derfor å dimensjonere flomløpet rikelig. Amerikanerne er forsiktige her, kanskje på
grunn av mange alvorlige dambrudd. De bruker nem,
lig sannsynlighetsregning på en serie observasjoner,
noe som gir maks. flom som er flere ganger så stor
som største observerte flom. Hos oss, derimot, antar
en at største flom har vært i løpet av åra med hydrologiske målinger og beregnes etter det. Men et
rikelig fribord gir en i mange tilfelle opp til seksdobbel sikkerhet. Dessuten bygger en her i landet
vesentlig betong- og steinfyllingsdammer, sistnevnte
med plate- eller jordtetning. Disse er konstruert slik
at en moderat flom over toppen ikke vil føre til katastrofe.
Et krav som etter min mening, bør vies oppmerksomhet, er å bygge et damanlegg som figger fint i
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terrenget. En kan ofte med små ekstra kostnader
gjøre mye ber.
I nøye tilslutning til det siste, henger •et annet
spørsmål som konstruktøren må stille seg:
Hvilken

damtype

skal en velge?

Med de opplysninger en har skaffet seg, skulle det
være mulig å vurdere hvilken damtype som byr på
fleste fordeler. En foretar en teknisk- økonomisk analyse av de ymse typer. Det er således ikke bare prisen som avgjør valget, vedlikehold, sikkerhet, tetthet
etc. blir også bestemmende.
Et spørsmål som henger nøye sammen med valget
av damtype er:
Hvor høy skal dammen

være?

En står •da overfor en av de vanskeligste og mest
usikre vurderinger i planleggingsarbeidet. Forutsetningen for at en skal oppnå et riktig resultat her,
må være at en har omfattende hydrologiske målinger
i området. Det lønner seg å gå grundig til verks.
da en feilvurdering her, kan få kjedelige økonomiske
og driftsmessige konsekvenser. For små eller for store
magasiner er vel også en •hyppig årsak til kritikk fra
almenheten, som sjelden tenker på at værgudene
også kan ha en finger med i spillet. Oppgaven blir
altså å finne den damhøyde som gir størst utbytte.
Eller sagt på en annen måte: en øker damhøyden så
langt at den siste rn3 innvunnet magasin koster like
mye pr. år som den samme rn3 gir i kraftinntekt pr.
år i gjennomsnitt. Denne vurderingsmåten er kanskje
ikke helt etter vanlige forretningsprinsipper, men en
bør vel tenke nasjonaløkonomisk og da er jo en kWh
mer verdt enn salgsverdien.
En vanlig metode er å nytte den såkalte reguleringskurven for vassdraget eller nabovassdraget. Men det
er innlysende at denne bare bør brukes til rent foreløpige spekulasjoner, da den ikke er brukbar til en
økonomisk vurdering av damhøyden og til beregning
av den virkelige produksjon. Grunnen er at reguleringskurven bare •gir den regulerte vassføringen et av
de dårligste årene og sier således ingenting om
gjennomsnittet. Den tar heller ikke hensyn til at
sommer- og vinterproduksjonen •er svært ulike.
For å møte særlig vannfattige år, bør en ha et flerårsmagasin i reserve. Ved beregning av økonomisk
størrelse på dette, må en ta hensyn til at det kommer
til nytte når vi trenger det mest, og erstatter dampeller dieselkraft, så lenge det ikke er etablert landsomfattende samkjøring. Flerårsmagasinet bør fortrinnsvis plaseres slik at det gir maksimalt utbytte når
det tappes ut, samtidig som en bør ha for øye å
legge det i et vatn hvor en kan på en billig overregulering uten at det ligger for nær turistrutene.
For å få et riktig vurderingsgrunnlag for damhøyden, må en benytte seg av vassføringssummasjonene for nærmeste vassmerke, enten i form av tabell
eller kurve. Førstnevnte egner seg vel best når en,
som på Tokke, har flere magasiner som skal fylles og
tappes. Med et foreløpig valt magasin, regner en
gjennom en årrekke, helst hele observasjonsperioden,
med den installasjon og kjøreplan en har bestemt
for kraftverket, se fig. 2. Nå kan en ved hjelp av
disse tabeller lett se hvor stort tillegg i vinterproduksjon en økning på en m3 i et magasin vil gi ved
forskjellige reguleringsgrader. Dette settes opp grafisk,
se fig. 3, kurve 4, der en har kapitalisert kraftøk-

ningen. Hvis vatnet kan nyttes gjennom et •kraftverk
til, settes den totale inntektsøkning opp på liknende
måte, kurve 5. For å se hvor mye en må betale for
tillegget i vinterkraft, beregner en hvor mye en ekstra m3 magasin koster pr. år ved forskjellige reguleringshøyder. Hvis en vil skaffe magasinet både ved
senkning og demning, beregnes disse for seg, kurve 1
og 2, som settes sammen til kurve 3, hvor en hele
tida tar det billigste magasin først. Nå kan en lett
finne den økonomiske magasinstørrelse både ved ett
og to kraftverk i drift. Men hvordan skal en så vurdere de forhold at det ene kraftverk kommer i drift
senere enn det andre? Her tror jeg det er riktig å
bestemme magasinet etter nytten ved full utbygging,
fordi: 1. En har hele tiden regnet med gjennomsnittsøkningen over en lengre periode (30-40 år)
og en tids forskyvning for kraftverkenes start på noen
få år, spiller liten rolle, da en jo kan få de gode
årene med en gang eller om 20 år. 2. En må regne
med stigende kraftpriser og større behov for toppkraft.
Fullt så teoretisk kan ikke alltid damhøyden bestemmes. En må også ta hensyn til hvor mye skade en
gjør på veier og gårder, og om magasinet ligger i nærheten av bebodde områder. Regelen bør kanskje være
at en fortrinnsvis regulerer noen få vatn kraftig mot
å la andre stort sett være uberørt.
Enda en viktig ting står igjen før byggingen kan
starte for alvor.
Hvilke

tegninger og planer behøves?

Vi står nå sterkt rustet til å gå i gang med detaljplanleggingen. Tegninger som viser alt, fra oversikter
til den minste detalj må utarbeides. En nøyaktig og
vel gjennomtenkt detaljprosjektering med greie og
riktige tegninger, letter byggingen og gir mindre sjanser for at uforutsette vansker inntreffer. For å oppnå
det, må en ha tilstrekkelig tid og arbeidskraft til rådighet, noe som dessverre ikke alltid er tilfelle.
I tillegg til tegninger, må en sette opp detaljerte
arbeidsplaner som bør holdes, bestille luker og andre
installasjoner i tide og planlegge andre byggverk som
er nødvendige for arbeidet: f. eks. kraft- og telefonledninger, veger, brakker, verksteder, garasjer etc. En
viktig ting er planlegging av arrangementet for forbislipping av flom under byggetida. Dette skjer vanlig
ved bjelp av en tunnel med luke(r) som senere kan
tjene som tappetunnel for magasinet. Her lønner det
seg å se litt på de forskjellige muligheter som det
spesielle damstedet byr på. Ved fyllingsdammer er det
viktig at omløpstunnelen har rikelig tverrsnitt, noe
som fører til at den blir kraftig overdimensjonert for
senere bruk som tappetunnel. Nå vil det vel ikke skje
en katastrofe om noe av flommen går over en steinfylling med stor stein, men det vil føre til avbrekk i
en byggesesong som er kort fra før. Det kan nevnes at
i Amerika har en beregnet å måtte føre 300-800
m3/sek over en halvferdig dam. Kjernen er da dekket
med 3 m steinfylling.
Sluttorcl.
Denne artikkelen handler vesentlig om arbeidet med
planlegging og prosjektering av damanlegg, sjølve
byggearbeidet blir en annen sak. Jeg vil bare nevne
en liten detalj til slutt: Opprydding etterat arbeidet
er ferdig. Dammen kan da etter en tid gå inn som en
naturlig del av landskapet og turister og andre vil
igjen finne glede i å legge turen forbi.
FOSSEKATIEN
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NYE AGGREGATER VED
EDRE RØSSÅGA
RAFTANLEGG
'

Fra Mosjøen transformatorstasjon.
Linjeformann
Rødberg kopler inn den nye
138 kV-linjen.

Det klirrer i mange tungemål på Røssåga for tiden.
Foruten mange norske dialekter snakkes det også engelsk og italiensk. 2 av de 3 aggregatene som leveres
ved 2. byggetrinn, er nemlig utenlandske, og leverandørene sender sine egne ingeniører og montører hit
opp. Turbinene leveres fra firmaet De Pretto-Escher
Wyss, Schio, Italia, og generatorene fra MetropolitanVickers Ltd., Manchester, England.
De fleste montørene kunne ikke annet enn sitt morsmål da de kom, men de har lært seg et fullt brukbart
norsk på noen måneder. Italienerne og engelskmennene
snakker sammen og drøfter innviklede tekniske problemer på norsk, og det går så fint som bare det. Særlig
italienerne er flinke til å forenkle språket. De sier bare
de vesentligste ordene, og småord som adverb og preposisjoner forklares ved mimikk og fakter. Misforståelser oppstår aldri.
Det siste av de 3 aggregatene ved 2. byggetrinn er
norsk og leveres av henholdsvis AJS Kværner Brug og
AIS Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB) for
turbin og generator. De samme firmaene leverte også
de 3 aggregatene ved 1. utbygging som ble satt i drift
i 1955. Apparatanlegget leveres både ved 1. og 2.
byggetrinn av NEBB, og alle 6 transformatorene av
A/S Per Kure, Oslo. Hvert aggregat har en ytelse på
50 MVA.
Kraften fra de 3 første maskinene leveres hovedsaklig til A/S Norsk Jernverk i Mo i Rana. Da det ble
vedtatt at det skulle bygges et aluminiumsverk i Mosjøen, ble 2. byggetrinn av Nedre Røssåga satt i gang,
og en tok også til med utbyggingen av Øvre Røssåga
kraftanlegg. Det ble bygd en ny 138 kV-Iinje fra Røssåga til Mosjøen for å overføre kraften.
I januar i år ble det første av de utenlandske aggregatene satt i drift. Det neste aggregatet vil bli ferdigmontert i april og det siste i august. Da vil Nedre Røssåga kraftanlegg være ferdigutbygd med 6 aggregater
med en samlet ytelse på 300 MVA.

Fra kontrolirommet.
Der nye aggregatet

er nettopp

faset

inn på nettet.

„.

Fra turbinpodiet.

Mennene

på bildet er italienere.

00 00000000000000000000
Du smakar vål inte något starkt nu,
Klas, sen du gick in i logen?
Har du något hemma, då?
Nåå.
Vad frågar du för, då?
12
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Dotter til detektivforfattaren
spør hushjelpi om ho har vore gift.
Ja, det har eg.
Kvifor er du ikkje gift lenger?
Mannen min er død, skjønar du.
Kven skaut han?

Denne stilen er det ein 9-åring som har
skrive:
— Dersom eg fekk hundre kroner, ville
eg gje alle mødre havregrynsgraut,
for det
er visst det beste dei veit.

TILSYNSAVDELINGEN
OG ELEKTRISITETSTILSYNET
Av avdelingsingeniør ALF
Foto:

Avdelingsdirekwr

Hodne.

Tilsynsavdelingens arbeidsområde
omfatter først og fremst tilsyn med
at de forskrifter for elektriske anlegg som er utferdiget i medhold
av tilsynsloven, blir overholdt.
Allerede i året 1891 iverksatte
staten kontroll med elektriske anlegg, idet det ved Lov om Foranstaltninger til Betryggelse mod Fare
ved elektriske Anlæg af 27. Juni
1891 ble påbudt at elektriske anlegg
skal være underkastet forskrifter for
elektriske anlegg. Det ble pålagt
politiet å påse overholdelsen av de
i medhold av nevnte lov gitte bestemmelser. Den 25. april 1892 utferdiget Arbeidsdepartementet de
første forskrifter for utførelsen av
elektriske lys- og kraftanlegg.
Ved Lov om Foranstaltninger til
Betryggelse mod Fare og Ulemper
ved elektriske Anlæg m. v. av 16.
Mai 1896 ble anordnet et offentlig
tilsyn og samtidig ble politiets befatning med kontroll av elektriske
anlegg opphevet. Tilsynet ble den
gang direkte underlagt departementet. Ved denne lov ble også Elektrisitetskommisjon en opprettet og
som bl. a. hadde til oppgave å avgi
uttalelse til departementet i spørs-

Sivilingeniør

KJELL

JOHANSEN

EIDET

mål av elektroteknisk natur og for
øvrig foreslå de foranstaltninger på
elektroteknikkens område som den
måtte anse hensiktsmessige og nødvendige.
Tilsynsavdelingen ble opprettet
samtidig med Hovedstyret i 1921
som en avdeling innen Elektrisitetsdirektoratet. Siden 1935 har den
vært en selvstendig avdeling direkte
under Hovedstyret. Avdelingen er
det samlende ledd for Elektrisitetstilsynets 6 distrikter.
Foruten hovedoppgaven med å
se til at forskriftene blir overholdt,
er også en rekke andre gjøremål
tillagt avdelingen:
Behandling av den tekniske side
ved konsesjons- og ekspropriasjonssøknader for elektriske anlegg.
Behandling av søknader om godkjennelse av elektriske maskiner,
apparater og materiell og om dispensasjoner fra de tekniske forskrifter.
Godkjennelse av lange kraftledningsspenn.
Godkjennelse av installatører,
montører, driftsledere og reparatører.
Godkjennelse av vekselstrømsanlegg ombord i skip.
Godkjennelse av 380 volt anlegg.
Behandling av brannsaker der
brannen antas å skyldes elektriske
anlegg eller apparater.
Gransking av og uttalelser om
ulykker forårsaket av elektrisitet.
Deltagelse i utarbeidelsen av forskrifter for elektriske anlegg.

Opprettelse av stedlige tilsyn og
behandling av saker vedrørende
stedlig tilsyn, hvormed kontrollen
med de lavspente anlegg blir overlatt til vedkommende elektrisitetsverk.
Fastsettelse av avgift for Elektrisitetstilsynets besiktigelse av elektrisitetsverkenes høy- og lavspente
fordelingsanlegg med tilknyttede
installasjoner.
Tilsynsavdelingen gir ellers veiledning for installatører, montører,
driftsledere og fabrikanter og importører av elektrisk materiell. Den
fører kartotek over landets kraftanlegg og elektrisitetsverk.
På avdelingens kartverk inntegnes alle nye høyspenningsledninger,
transformatorer og kraftstasjoner i
landet.
Avdelingen samordner og gir ut
Elektrisitetstilsynets årsberetninger.
Ingeniørene ved Tilsynsavdelingens hovedkontor foretar i den utstrekning det blir tid til det befaringer og kortvarige reiser i distriktene. Særlig medfører den store
byggevirksomhet at elektrisitetsverkene anmoder om bistand fra Elektrisitetstilsynet i vedkommende distrikt og fra Tilsynsavdelingen for
å avgjøre de sikkerhetsforanstaltninger som må treffes eller de omlegginger som må foretas av kraftledninger hvor bebyggelse kommer
for nær kraftledningene.
Avdelingssjef er fra 1. april 1955
avdelingsdirektør Trygve Hodne.
Han har ansvaret for at det hele

'41~
Avdelingsingenior

Alf Johansen.

Overingenior

Schønsee.

Konstruktor

Hansen.
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Fru Fesche

og frk. Børresen.

konsesjonssaker, 380 volt anlegg og
søknader om dispensasjon fra de
tekniske forskrifter, og er dessuten
medlem av flere utvalg av Materiellkontrollens rådgivende komite.
Avdelingens tekniker, Erling Hansen, arbeider med beregning av
tilsynsavgifter, inntegning av høyspenningsledninger,
kraftstasjoner
og transformatorer på avdelingens
kartverk, forskjellig annet tegnearbeid, og holder dessuten kartotekene over landets kraftanlegg,
over installatører, driftsledere og
montører, samt over elektrisitetsverk pålagt stedlig tilsyn, å jour til
enhver tid.
Våre to unge damer, assistentene
Brit Fesehe og Randi Børresen, s3rger for at våre brev m. v. blir behorlig skrevet, ekspedert og arkivert
og ivaretar for øvrig de kontormessige funksjoner på beste måte.
Som før nevnt er avdelingen det
samlende ledd for Elektrisitetstilsynets 6 distrikter, nemlig:
Elektrisitetstilsynet 1. distrikt,
tilsynsmann S. Ravn Talle, for
Oslo, Akershus og Østfold.

glir mest mulig knirkef ritt innen
avdelingen og er dessuten representert i en rekke komiteer og utvalg.
Som formann i Forskriftskomiteen
er han sterkt engasjert i arbeidet
med revisjon av Forskrifter for
clektriske anlegg.
Foruten avdelingssjefen består
avdelingens ingeniørpersonale av
overingeniør Alf Schnsee og avdelingsingeniør Alf Johansen. Tilsynsarbeidets spesielle art har resultert i at avdelingens ingeniører
nærmest samarbeider som et «team»
ved behandlingen av mange av de
tekniske saker for derved å oppnå
oversikt og ensartethet i bedømmelsen. Overing. Sehönsee tar seg dessuten særlig av saker vedrørende
installatører, montører, driftsledere
og reparatører, og er også meget
opptatt med utarbeidelsen av forslag til nye forskrifter for elektriske
anlegg. I tillegg hertil er han aktivt
med i flere tekniske komiteer.
Avd.ingeniør Johansen er på sin
side særlig tillagt arbeidet med godkjennelse av beregninger for lange
kraftledningsspenn, behandling av

*1.000›,

Elektrisitetstilsynet 2. distrikt,
tilsynsmann H. Mellum, for Hedmark, Oppland, Buskerud og
Vestfold.
Elektrisitetstilsynet 3. distrikt,
tilsynsmann J. Flood, for Telemark, Agder og en del av Rogaland.
Elektrisitetstilsynet 4. distrikt,
tilsynsmann F. Sundby, for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane og resten av Rogaland.
Elektrisitetstilsynet 5. distrikt,
tilsynsmann E. Østmo, for Sørog Nord-Trøndelag og Møre og
Romsdal.
Elektrisitetstilsynet 6. distrikt,
tilsynsmann I. Følling, for Nordland, Troms og Finnmark.
Elektrisitetstilsynets distriktskontorer har til hovedoppgave bl. a.
ved besiktigelse på stedet av alle
meldingspliktige anlegg å påse at
de bestemmelser som er fastsatt i
de offentlige forskrifter for elektriske anlegg, overholdes. Det kan
nevnes at i 1956 hadde Elektrisitetstilsynets ingeniører tilsammen
2004 reise- og besiktigelsesdager og
besiktiget i alt 1140 elektriske anlegg.
Tilsynsavdelingen og Elektrisitetstilsynets distriktskontorer driver
en landsomfattende virksomhet og
kommer i sitt arbeid i faglig kontakt med elektrisitetsverkenes, industriens og elektrofirmaenes folk,
samtidig som det ved siden av den
tilsynsmessige del av arbeidet også
drives en betydelig virksomhet av
rådgivende og veiledende art. Det
er derfor beklagelig at virksomheten og effektiviteten av tilsynsarbeidet er hemmet på grunn av at det
ikke har vært mulig å få besatt de
nødvendige ingeniørstalinger.

Ei ny tid.
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Vindstilt og vakkert
strålande sol og snø.
Gråtbrune bakkar
grønskast av spirande frø.
Dunmjuke myrar
sukkar for kvart eit steg.
Småmyggen yrar
dansande framfor deg.

Byguten stod og såg på hesten og vogna
til bonden som var stad og leverte mjølk.
Då bonden kom att, sa guten:
I dag kjem du deg nok ikkje heimatt
med køyregreida di.
Kvifor det?
No nett miste ho all bensinen sin.

Fram skrider fylgje
angande blom og blad.
Kan ikkje dylgje
kor fridom gjer hugen glad.

Ein vantru.

Hit stod vår lengsel
Her var vår draum kvar stund.
Storbyens fengsel
gir fangane fri ein sekund.

men
øre.

Trur du arvelcera?
Nei, eg har hatt tri onklar og 8 tanter,
eg har aldri ervt so mykje som fert

Ja seg det

BJARNE
,......,141..
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Kva gjer De på då?
Eg er astronom.
Ja, men kva gjer De

på om

dagen?

FJELLGÅRDEN SOM FORSVINNER
i Tokkes

Fjellgdrden

vannrnasser

Havradalen.

Bordalsvatn i Vest-Telemark er et av de mange vann
som blir skadelidende ved Tokke-reguleringen. De forberedende arbeider for byggingen av den ca. 40 meter
høye Bordalsdammen har allerede pågått i lengre tid.
I og med dette er fjellgården Havradalens skjebne beseglet. Denne ligger nemlig i nordvest-enden av det
5 km lange vannet.
Et annet sted med kjent navn vil også bli demt ned.
Det er Storegutvollen, hvor kjempen av samme navn
levde i mange år. De fleste har nok stiftet bekjentskap
med denne karen gjennom A. 0.Vinjes dikt «Storegut».

Bordalsvam sett fra anleggsvegen.

Storeguturdi hvor han ble gravlagt etter drapet, finner
vi like i nærheten.
Traktene ved Bordalsvatn er kjent for sin naturskjønne karakter. I dag er det bare de gule steinvardene
på høyeste regulerte vannstand som vitner om vannets
framtidige skjebne. Men når magasinfyllingen tar til
i 1961, må de tre søsknene i Havradalen for lengst
ha funnet seg nye hustuf ter.
Selve navnet på gården skulle tyde på at det er blitt
drevet korndyrking der inne. Men så er ikke tilfelle.
Det er det oldnorske ordet for bukk, hafr, som i tidens
løp er blitt forvandlet til ordet havra. Gården skulle
derfor rettelig ha båret navnet Bukkedalen. Det nåværende våningshus, som ble satt opp i 1850-årene,
bærer utvendig tydelig preg av det harde fjellklimaet.
Men husbond Tor og hans søster Margit gjør sitt til
at det både ute og inne gis et solid inntrykk av orden
og renslighet. For den som er glad i gammel bygdekunst, er broren Stefans arbeider i rosemaling riktig
et syn verdt. Vi glemmer heller ikke å nevne at det
på stedet også er en husdyrbesetning som kan telles
med blant dem som «overvintrer». Denne består, foruten av en hest, av noen kuer, som gir de nødvendige
meieriprodukter. Behovet for (trekk)kraft blir dekket
av hesten pluss et lite selvmontert «Tokke». En liten
hund sørger for det nødvendige vakthold på eiendommen.
Adkomsten til Havradalen kan i dag skje lett og
behagelig ved en halv times båttur fra Bordalsosen.
Men for de som måtte ønske å benytte apostlenes
hester, er den beste ruten over fjellet fra Prestegårds

Gården Havradalen

kan

så vidt

sees

på andre

siden

vannet.
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turisthytte ved Haukeliveien. Senhøstes og i vårløsningen kan det derimot være problematisk nok, særlig
ille blir det hvis et akutt sykdomstilfelle skulle inntreffe.
I sommerhalvåret blir livet aldri kjedelig i Havradalen. Da er det både titt og ofte besøk av fjellvandrere, som oftest er det folk som skal drive jakt
og fiske i de tilstøtende fjellområder. I de lange vintermånedene kan antallet av besøkende lett telles på
fingrene. Mange er nok de som da lurer på hvordan
folkene der inne kan klare denne isolasjoneni år etter
år. Burde de ikke bare være glad til når de nå får
en slik sjanse til å slippe derifra? Men det later ikke
til at de tre søsknene deler denne oppfatningen. De
har lært å sette stor pris på det frie fjellivet, og det

vil nok ikke være med lett hjerte de forlater den
gården som gjennom en årrekke har vært deres hjem.
Med hensyn til dyder som hjelpsomhet og gjestfrihet,
har vi en svak mistanke om at disse vokser proporsjonalt med høyden over havet og avstanden fra byene.
Det er bare å fastslå at Havradalen med sin 878 m.o.h.
kommer godt inn i bildet. Undertegnede, som har hatt
anledning til å besøke gården både sommer og vinter,
kan med glede bekrefte dette.
Jeg vil til slutt nytte denne anledning til å takke,
ikke bare de i Havradalen, men også de kontakter
blant folk i Vågslid jeg har hatt, for alle utviste tjenester. Det er ingen sak å drive arbeider i marken
når en møter slik velvilje som der oppe.
Knut Rønniksen.

JUGOSLAVISKE INGENIØRER
studerer kraftverksbygging

I NORGE
OveringeniørEngh har fungert som kontaktmann, og
han har vært med på å sette opp et program med
sikte på best mulig utbytte av Norges-oppholdet.
De har også stiftet bekjentskap med bladet «Fossekallen», og på spørsmål om et lite intervju, sier de
seg straks villige.
«Hvilke grunner var det som gjorde at dere valte
Norge som mål for en slik studiereise?»
•
«Som bygningsingeniørermed vannkraftverk som
arbeidsfelt, vet vi at Norge er et av de fremste land
når det gjelder elektrifisering. Derfor mente vi det
ville være meget nyttig å komme i personlig kontakt
med dem som bygger vannkraftverkene her. Spesielt
er vi interessert i å se nærmere på magasinkraftverkene. Foreløpig har vi få kraftverk av denne type
i Jugoslavia,men i tida som kommer, skal vi gå i gang
med dambyggingfor å forbedre driftsforholdene.
Men det er også andre grunner som får oss til å
Ingeniørene Stergarsek (til høyre) og Antunovic.
dra til Norge. Vi har lyst til å se dette landet som
Vassdragsvesenethar i vinter hatt sjeldne og lang- har fostret så mange fine diktere, vågsomme oppdagveisfarende gjester på besøk. Det er de to jugoslav- elsesreisendeog beundrede idrettsmenn. Og sist, men
iske ingeniøreneAnton Stergarsekog Drago Antunovic ikke minst, den felles skjebne i de harde tidene for
som har tatt veien hit til Norge for å studere kraft- ikke så lenge siden er også en grunn for oss til å like
verksbygging.
Norge.»
Intet var da mer naturlig enn at Bygningsavdelingen
«Hvilke spørsmål ved kraftverksbyggingener det
ble hovedkvarter for studiene og utgangspunkt for som har størst interesse for dere på denne turen?»
ekskursjonene. Ikke for det, det er jo også andre som
«Vi har ingen utpreget spesialisering av ingeniørbygger kraftverk i Norge, og besøk ved flere av disse vitenskapen i Jugoslavia, så vi må ha oppmerksomkraftverkene er tatt med i programmet. De kom i heten vendt mot alle problemer angående planlegging
begynnelsenav desember i fjor og reiser tilbake i mars. og byggingav vannkraftverk. Men først og fremst er
I løpet av disse månedene har de gått inn for å sette vi interessert i å se hvordan dere utfører de enkelte
seg best mulig inn i de erfaringer som er gjort på deler av et kraftverk ut fra de naturlige betingelser,
området her i landet, både ved studier på papiret og hvilke løsninger dere velger i de enkelte tilfelle og
i marken og ved samtaler med folk som har arbeidet hvordan dere utfører detaljplanleggingen.
med problemene. Men ved sitt sympatiske og vinVidere er vi svært interessert i å se hvordan dere
nende vesen har de hatt lett for å komme i kontakt utfører de enkelte arbeider på arbeidsplassene, og se
med folk, og de som har kunnet være til hjelp med hvilke maskiner dere bruker og i hvilken rekkefølge
opplysninger, har følt det som en glede.
de hydro-elektriskeprosjektene gjøresferdig. Og siden
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Norge ligger langt nord, er vi også interessert i opplysninger om hvilke hjelpemidler dere bruker mot
vanskelighetene om vinteren.
Dessuten har vi viet det hydro-mekaniske utstyret
stor oppmerksomhet, likedan alt annet materiell som
er av betydning for det bygningsmessigearbeid.»
«Hva synes dere om prosjekteringen av kraftanlegg
her i Norge?»
«Først vil vi gratulere dere med de nøyaktigehydrologiske data, basert på observasjoner gjennom en årrekke. Med hensyn til prosjektering av kraftverk,
hadde vi ventet at dere ville vise oss et lager av ferdige planer av kraftverk som skulle utbygges i framtida, og vi ventet å få se detaljerte tegninger av slike
framtidige kraftverk. I stedet får vi se at dere setter
i gang med byggingav store kraftverk bare på grunnlag av generelle planer, som riktignok er basert på
tilstrekkelige undersøkelser — og at detaljtegningene
blir laget umiddelbart før byggingenav de enkelte anleggsdeler. Det er tilfredsstillende for oss å se at det
blir gjort på denne måten, for det har hendt vi har
hatt vanskeligheter med å overbevise om at innviklede, store prosjekter som kraftverk ikke kan prosjekteres på annen måte med det byggetempoet en har
i dag.
Den oversiktligeordningen av planene er meget instruktiv for oss, likeledes de mest mulig enkle og økonomiske konstruktive løsninger. Dere ofrer lite penger
på den indre utsmykningav de mektige maskinhallene,
men dere oppnår virkninger med enkle hjelpemidler.
Under besøk ved de moderne kraftverkene dere har

liggende i fjell, har vi bare saknet et synlig uttrykk
for det enorme og harde arbeidet som har vært gjort
under utsprengningen av de lange tunnelene og de
store maskinhallene. Vi synes ikke at en enkel inngangsport inn til fjellet er det rette symbol på dette
århundres byggearbeider.»
«Hvilke kraftverk har dere sett?»
«Vi har vært på Tokke, Aura, Røssåga,Nore I og
Nore II, som eies av NVE, den mektige gruppen Hol
og Hemsil, som tilhører Oslo Lysverker,de to Vinstrakraftverkene og Kaggefossog atomreaktoren i Halden.
Alle disse er moderne kraftverk, til dels i drift og
til dels under bygging.
Videre har vi vært til Hellefoss, Embretsfoss,Tistedalen, Tinnfoss III og SvelgfossIII, nye kraftverk som
er bygd i nærheten av eldre verk, som etter hvert vil
bli tatt ut av drift etter ca. 50 års drift.»
«Kan vi så til slutt få spørre om hvilke inntrykk
dere har fått av landet og folket her?»
«Det er et land fullt av naturskjønnheter, og heldigvis er det høve til å se bilder av disse i de fine
turistbrosjyrene dere har. Vi har sett mange av disse
naturskjønnhetene i vinterdrakt, og vi synes begge to
det er synd at Norge i sommerskrud bare må bli stående for oss som en drøm.
Men den erfaring som har satt dypest merke hos
oss her i Norge, er likevel ikke deres mektige kraftverk, men det faktum at vi allerede ved første møte
kunne snakke med alle menneskene her som om vi
var gamle venner. Og av denne grunn blir det tungt
å si farvel til Norge.»

FERDSLE
OG FLØTING
OG EKSPROPRIASJON
Av professor KNUT

ROBBERSTAD

Bokmelding

Høgsterettsadvokat Arne Vislie har i 1955 gjeve ut
ei bok med titelen «Ferdsels- og fløtingsretten og
dens stilling under ekspropriasjon,en undersøkelse av
ferdselens og fløtingens stilling i norsk rett, med særlig
henblikk på forholdet under ekspropriasjon i forbindelse med vassdragsreguleringer».På denne boki har
Vislie i 1957 fått den juridiske doktorgraden på
versitetet i Oslo.
Dette er ei heilt ut juridisk bok. Men bokskrivaren
høyrer tydeleg til dei som meiner at lov og rett og
juss skal vera so at alle vituge folk kann forstå det.
Boki er ialfall greidt og godt skrivi, og kann lesast
med nytte av alle som på noko vis •er burti dei livshøve boki gjeld.
Sjølve emnet for boki er korleis det skal gå med
ferdsle- og flotingsrett når vassdraget vert regulert.
I andre land skal det kunna henda at regulanten
kjøper seg fram, men hjå oss er ekspropriasjon, det
er oreigning eller tvangstaking, mest einaste utvegen.
I boki vert fyrst utgreidt um ferdslerett på landjordi, i gamal tid og fram til våre dagar. Det gjeld
ferdsle i innmark, i utmark, på einskildmanns veg, på
bygdevegog på riksveg.Den som les dette, kann sakna

litt at bokskrivaren ikkje har nytta byråsjef Kristian
Fures bok Vegane i verda (1951).
So kjem eit stykke um retten til å ferdast i vassdrag, på isen eller med båt og skip. Her og er rettsvoksteren teikna upp frå dei eldste tider og til og med
det som no gjeld.
Etter denne romslege presentasjonen av «dei som
er med», kjem sjølve dramaet, ekspropriasjonen.
Med tilknyting til vassdragsreguleringanevert umhandla «reguleringsretten. Ordet reguleringsrett er
her etter mi meining ikkje noko rettsleg umgripsord,
men eit politisk slagord eller eit naturrettsleg tilkvesst
politisk krav. Det som ligg attum, er at staten har
rett i lå gjeva lover um vassdragsregulering,so ikkje
vassdragseigaranefår gjera nett som dei vil, og at
dessutan staten har rett til å gjeva ekspropriasjonslover. Ein kann jamstella med bygningslovii byane.
Skulle kvar grunneigar der få byggja etter sitt hovud
og avgjera sjølv kor mykje av hans grunn skal verta
gate, kunde byane koma til å gå i stå. Vislie skildrar
nokre hovuddrag i vår politiske strid um reguleringskonsesjonslovene,korleis me kom fram til den skipnaden vår lov har hatt sidan 1909: at fosseeigarane
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(industrien og kraf tverki) eller staten får regulera og
får ekspropriera seg fram hjå bygdefolket. Vinningi
går i prinsippet til regulanten, men dei som det vert
tvangsteke frå, får ein part. Den parten er av praktiske grunnar sett til 25 prosent av skaden og når det
gjeld tappesjø (regulerings-basseng, vass-magasin),
minst 1 krone for kvar innvunni hestekraft. So tek
stat og kommune serskatt på regulantvinningi. Det vert
kalla konsesjonavgift. Vislie held fram at konsesjonsavgiftene er «et vederlag til samfunnet for de verdier
konsesjonen overdrar til den, som får rett til å gjennomføre reguleringstiltak» (side 206). Men etter mitt
skjønn er det her ikkje tale um noko slag avhending
eller um eit handelsvederlag. Det er berre den trøyst
som ein vanleg har til skattebetalarane, at stat og kommune er gode og gagnlege ting som det løner seg å
halda uppe. Vislie gjev og att det som stortingsmann
Ketil Skogen heldt fram på Stortinget 1948, at reguleringsdam og fall er to likeverdige halvpartar av
naturgrunnlaget for kraftutvinningi (side 189), men
sjølv meiner Vislie at Skogen her går for langt, serleg
for di vassfallet var den primære faktor for utnytting
av vasskrafti (side193). Denne umsemja skal ikkje eg
blanda meg burti her.
Ferdslerett og flotingsrett er for det meste slikt som
i rettsmålet heiter allemannsrettar, og i boki vert so
utgreidt kva stode desse allemannsrettane har i ekspropriasjon. Det er klårt at av rettstekniske grunnar
kann ein ekspropriant ikkje bøta all den skaden som
han gjer. Set regulanten ei moltemyr under vatn,
kann han ikkje betala skadebot til alle som elles hadde
kome til å plukka molter i myri. Vart alle dei innkalla, kunde det melda seg for mange av dei levande,
og dei som enno ikkje er fødde, kunde ikkje melda

VINTERFERIE

Nedkjøringen
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kan by pci overraskelser.

seg. Den som øydelegg isvegen på eit vassdrag, kann
heller ikkje betala til kvar og ein som elles hadde
kome til å få nytte av isvegen. Men han kann, og må,
svara skadebot til dei gardbrukarane som får eit
grip i si næringsdrift av at isvegen vert øydelagd. På
dette punkt har norsk rett fått ei prinsipielt viktig avgjerd i ein høgsterettsdom frå 1953 (i Norsk Retstidende 1953 side 1166). Tilfellet galdt regulering i
Gudbrandsdalslågen, isvegane vart der øydelagde.
Domen gjekk ut på at det skal svarast skadebot når
det vert gjort inngrip i eit fastna tilstand. Difor fekk
to kommunar skadebot for auka utgift til føring av
skuleborn over elvi. Derimot fekk eit sagbruk ikkje
skadebot for hindring i tømmertransporten, for her låg
det ialfall ikkje fyre eit tilstand som i denne leid var
fast og stabilt nok.
Eit viktigt emne i denne sama.nhang er den tiltaksplikt som vert pålagd regulanten, til å byggja bruer,
rydja jord o. a. Dette har det vorte meir og meir av
etter som pengeverdet har minka. Dette emnet får og
si utgreiding i boki.
Det er kjend sak at juristar kann ha ulike
ningar um eit og anna, og det kom fram under doktordisputasen at slik er det her og. Det er i •det heile
ikkje nokon bokskrivar som har krav på at hans ord
skal reknast for siste ordet i alle ting. Men eg skal
ikkje gå inn på slikt her.
Boki er på 336 sidor tekst. Dertil kjem eit tillegg
på 183 sidor med utvalde skjøn og andre avgjerder i
reguleringssaker frå tidi 1928-1954. Denne samlingi
må verta til stor hjelp. Endeleg har boki domsregister
og sakregister.
Alt i alt er dette ei god og gagnleg bok.

PÅ 7åls614
Etter hvert som sola kommer høyere på himmelen
og dagene blir lysere og lengre, føler vi vel alle en
stadig sterkere trang til å dra til fjells og samle nye
krefter etter mørketiden. I denne forbindelse er det
feriehjemmet på Pålsbu bør nevnes. Det gir tjenestemennene ved Hovedstyret en fin anledning til å komme ut i et herlig skiterreng, der de kan nyte et like
billig som behagelig opphold.
I F. Storakers artikkel i «Fossekallen» for februar
1956 vil man finne nødvendige opplysninger om feriehjemmets beliggenhet, størrelse og bekvemmeligheter
samt den beskjedne avgift man blir avkrevd for oppholdet. I tilknytning til disse opplysninger skal jeg bare
kort nevne de muligheter som bys en skiturist der
oppe, og da vil jeg først slå fast at man finner skiterreng
som passer for absolutt alle ferdighetsgrader.
Fra Pålsbu, som ligger ved Tunhovdfjorden, 750 m
o. h., tar man vanligvis fatt på stigningen opp til Turrhaug et par hundre meter høyere opp. Her er den
første rasteplassen, der alle stopper og hviler ut litt
etter motbakkene. Ja, enkelte kommer kanskje ikke

Arbeidssted:

INNSET
Av HEINZ

KRAFTANLEGG,

BARDU

NEUENSCHWANDER

Slik sto det i meddelsen jeg fikk fra den norske
praktikantutvekslingen. og en ukes tid før jeg skulle
dra av gårde, fikk jeg omsider — ved hjelp av en
norsk student i Zürich — greie på hvor Bardu ligger.
Sannsynligvis gjorde jeg store øyne.
Det som først og fremst gjorde inntrykk på meg i
løpet av mitt Norges-opphold, var nordmennenes
urokkelige ro og besindighet som jeg la merke til allerede på reisen fra Oslo til Innset.
I Norge ser det ut til å være vanlig at toget blir stående på enhver stasjon av noen betydning inntil de
reisende har fått samlet krefter til turen videre. Bare
her — når det gjaldt å komme seg først fram til disken
med solo, smørbrød eller is — syntes de innfødte å
komme ut av likvekten. Da jeg ikke var kjent med
forholdene, sultet jeg den første dagen helt til Trondheim.
På turen videre med Nordlandsbanen neste natt
opptrådte jeg antakelig for lite familiært. Kupeen var
full av barn mellom 11/2og 40 år, og jeg ble hovedsakelig benyttet som støtte mens jeg så godt det lot seg
gjøre beundret den lyse sommernatten.
Henimot middag neste dag vokste min beholdning av
småpenger faretruende. For å vekke minst mulig oppsikt med mine manglende språkkunnskaper som på
norsk foreløpig ikke omfattet mer enn «skål», tenkte
jeg bare på det jeg ville ha, og la en tilstrekkelig stor
seddel på disken. På denne måten fikk jeg på hver stasjon en anselig mengde småpenger. Noe bedre ble det
da jeg oppdaget kassaapparater hvor beløpet kunne
leses i arabiske tall.
Jeg hadde forestilt meg at anlegget lå ca. 5 km fra
Setermoen, men på turen dit som tok nesten en time,
fikk jeg — som så ofte på hele reisen — se at jeg hadde
regnet feil. Enda en gang fikk jeg inntrykk av de
uhyre avstandene i Norge. Stadig vekk hadde jeg glemt
at Oslo ligger omtrent halvveis på reisen fra Bern til
Innset.
Anleggsbrakkene og messa var hyggelig og komfortabelt innrettet, så der likte jeg meg utmerket. Men

Heinz Neuenschwander

er sveitsisk

student

og var i sommer

ved

Innset kraftanlegg i 2 måneder som praktikant.
Han holder her på
å «rulle barns» som om det var den naturligste ting, enda han var
ukjent med denne kunst for han korn til Norge. Som seg hør og
bor for en student som er utenlands,
måtte det anlegges skjegg,
og det ble riktig prektig i lopet av sommeren.
I denne beretningen
forteller han litt om sine inntrykk fra oppholdet
i Norge.

maten derimot ble jeg ikke fortrolig med med det
samme. I begynnelsen inntok jeg måltidene av ren
selvoippholdelsesdrift, etter ordspråket om at sulten er
den beste kokk, men det ble snart annerledes, bare
syltetøyet til pølsene kunne jeg ikke noe med.
Mennesket trenger åpenbart en viss mengde alkohol.
I Syd-Europa drikkes det daglig vin, i Skandinavia noe
sjeldnere men desto mer intenst. Jeg hadde så vidt
vært en uke på Innset da det ble holdt utdrikningslag
for en av ingeniørene og en oppsynsmann, •det ble et
dundrende kalas, dundre gjorde det neste dag også, det
var som om edruelighetsnemnda holdt møte i skallen
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lenger enn hit, og det er det ikke noe å si på, for utsikten er fin og sola tar godt i sørveggen på setra.
Men de fleste vil videre, for det er nå først man er
oppe på fjellet for alvor. En lett, pen tur har man
innover til Dusehesten og Dusetind (1177 m. o. h.).
Nedkjøringen herfra er jevn og oversiktlig, men kan
by på overraskelser.
En annen vanlig tur er sørover til Fauskofjell (1370
m. o. h.). Fra toppen her har man en praktfull utsikt
til Hallingskarvet og Hardangervidda i vest, Hemsedalsfjellene i nord, Norefjell i øst, og i sør ser man
Gaustatoppen.
På tilbaketuren har man så nedkjøringen fra Turr-

haug å glede eller grue seg til, alt ettersom. Rett ned
fra setra er det temmelig bratt og kronglete, og for dem
som ikke liker dette er det en mer oversiktlig løype
med jevnere fall langs åsen på venstresiden.
Og vel nede igjen smaker middagen bedre enn noensinne, særlig fordi man har tilberedt den selv.
Hermed håper jeg at de som ennå ikke har vært
på Pålsbu har fått lyst på en vinterferie der. For dem
som har vært der før er det forhåpmtligvis unødvendig
med anbefalinger. Husk imidlertid at det oftest er vanskelig med plass i påsken, og at det kan være finere
der oppe både før og etterpå.
Bjarne Nieolaisen.
FOSSEKALLEN
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Slottmoberget

sett fra damstedet.

min, og til alt overmål slo en av karene stadig i bordet.
Et likhetspunkt mellom Norge og Sveits er den påfallende økede arbeidsiver som •egges for dagen så
snart en foresatt er i nærheten, men ellers er oppfatningen av arbeidet temmelig forskjellig hos dere og
oss. Den germanske arbeidsmani har nemlig farvet
endel av på oss sveitsere. Ikke desto mindre vennet jeg

meg ganske raskt til den norske arbeidstiden. Det var
bare synd at all fritiden på Innset ikke helt lar seg utnytte til ting man av og til kan ha lyst til. I hvert fall
likte jeg den norske arbeidstiden så godt at jeg fortsatte med den også en stund etterat jeg var kommet
hjem, — bare med den lille forskjell at jeg istedenfor
en halv tok to timers middagspause, slik det er vanlig
i hele Mellom-Europa..
Om jeg gav meg til å fortelle om noe spesielt arbeid,
ville det nærmest bli som å sende øl til Miinchen.
Imidlertid hadde jeg viisse assosiasjoner i forbindelse
med injeksjonsarbeidene:
Istedenfor
betonginjeksjon
burde det vel egentlig hete betongplombering.
Hele
arbeidsprosessen
minner jo mere om en tannlegebehandling enn om en ganske alminnelig innsprøyting.
Et vanlig menneske vil sikkert ikke kunne unngå å se
en viss likhet, særlig hvis han selv sitter i stolen, men
et avvekslingsrikt og interessant arbeid gir oss heldigvis liten tid for ubehagelige refleksjoner.
Selv om jeg lærte mange nyttige ting i Norge, legger
jeg langt større vekt på at jeg ble kjent med det
norske folk, landskapet og den nordiske livsstil. Min
begeistring for Norge kan ikke engang millionene av
mygg og den — som man forsikret meg — meget dårlige
på noen måte redusere.

i en kampanje
virksomheten.

for større

oppslutning

om forslags-

Plakatene bør være i A 3 format (30 X 42 cm)
og holdes i 2, høyst 3 farger. Tegningen bør være
enkel og teksten kortfattet.
Det er ikke nødvendig
å levere inn fullt ferdige forslag. Ide-ukast som lar
seg bearbeide videre, deltar på like fot i konkurransen. Det er også anledning til å sende inn utkast til en serie plakater, maksimum 3 i hver serie,
hvorav hver enkelt teller med i premieringen.
Utkastene vil bli bedømt av en jury. Godtatte ut-

Startskuddet går
Rasjonaliseringsdirektoratet
og Sentralrådet for driftsog produksjonsutvalg
ved statens virksomheter innbyr
med dette arbeidere og tjenestemenn i statsforvaltningen til en konkurranse om de beste plakater til bruk

kast blir betalt med kr. 300.00 pr. stk. Den sentrale
forslagsordning og de største etatene vil antakelig kjøpe
hver sine sett med plakater, slik at det eventuelt vil
bli mange utkast som får premie. Det er altså full
anledning til å komme både med plakater som spiller
på den enkelte etat og med plakater som kan være
av generell interesse.
Fristen for innlevering settes til 1. juli 1958. Utkastene leveres til forslagssekretær Bjørn Fedje, Rasjonaliseringsdirektoratet,
Roald Amundsens gate 1, Oslo,
som også vil stå til tjeneste med nærmere opplysninger.
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Ska du klyppast?

eg var vel uheppen!

sa den

unge herren. — Eg kom til å seia til den
raringen
som sit der borte at borddama
hans likna eit fugleskremsel,
og so var det

Koss

fordundre

har han det då?

Han? — Jau, takk, han har det berre
bra!
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— Froken,

Ja, takk.
Koss vil du ha det?
Slik som bror min.

— Kva
darna.
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meg
svara

kona
pappa

hans!
då?

Den unge mannen og den unge kvinna
sat og omfavna
kvarandre på ein benk i
parken. 13est det var, sa den unge mannen:
Det er ikkje noko som kjem opp mot
den første

sa den

unge

Nei,

kjærleiken.
svara gjenta,

ikkje så verst

dette

— men

heller.

det er

no

t

GULDVOG

t

Fra Røssåga har vi fått det usigelig
triste budskap at byggeleder Bjørn
Guldvog druknet 21. februar da en
snowmobil gikk gjennom isen mellom Tustervatn og Røssvatn. Han
ville fylt 40 år i mars. Han etterlater
seg kone og 3 barn.
Etter først å ha gått befalskolen,
tok han eksamen ved NTH i 1945.
Han var ved Steinkjer byingeniørkontor til han i 1947 begynte i Vassdragsvesenet. Fra våren 1948 har
han vært ved Røssåga kraftanlegg,
de siste 11/2år som byggeleder. Han
var således med på hele utbyggingen
av Nedre Røssåga og sto nå midt
oppe i arbeidet med Øvre Røssåga.
Med Guldvog har vi mistet en
kraftkar av de sjeldne. Han gikk helt

Bjørn Guldvog.
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OM DETTE MED
Ifølge en amerikansk undersøkelse
er det ikke de mest intelligente,
eller de særlig begavede og foretaksomme, som greier seg best her
i livet, men de som er mest elskverdige og omgjengelige.
På annen plass etter elskverdighet står taktfølelse som en egenskap
som blir meget vel ansett hos våre
medmennesker.
Hva er egentlig «takt»? Kan man
lære seg takt? Kan man oppdra
barna til takt? I alminnelighet betraktes takt som en medfødt egenskap, men den som ikke besitter
taktfølelse, må i det minste forstå
hva takt er for noe, ellers er alle
bestrebelser for muligens å tilegne
seg den egenskap forgjeves.
Taktløse mennesker er alltid
stolte av sin såkalte sannhetskjærlighet. «Man må da kunne få si sin
mening,» sier de og plumper ut
med slike vendinger som «De er

og fullt inn for sitt arbeid. Han var
en rettskaffen, energisk og bestemt,
men samtidig beskjeden mann, egenskaper som gjorde ham vel skikket
til den stilling han hadde.
Under krigen måtte han flykte til
Sverige sammen med noen andre
som satt hardt i det. Under flukten
ble de beskutt av tyskerne og en av
hans kamerater ble drept, en opplevelse han aldri glemte.
Ved siden av arbeidet var musikken hans store interesse, og han var
en meget habil pianist.
Alle som kjente ham, satte pris på
ham som et fint og uegennyttig menneske, en dyktig og interessert kollega og en god venn. Vi takker for
samværet i arbeid og fest og lyser
fred over hans minne.

ikke akkurat blitt yngre», eller «Det
er da en skrekkelig hatt» og ødelegger dermed humøret til sine
medmennesker og gir også deres
selvtillit et støkk.
Takt har strengt tatt intet med
intelligens, utdannelse eller oppdragelse å gjøre, men er igrunnen
individuelt bestemt av den enkeltes sinnelag og finfølelse. Vennlig
innstilling, tilpasningsevne og noe
fantasi hører med, samt evnen til
å sette seg inn i andres forhold. Et
taktfullt menneske kan godt gjøre
sine refleksjoner over at en bekjent
ikke ser noe yngre ut eller at hans
(hennes) hatt er skrekkelig, men
han holder slike ting for seg selv.
Til dette med takt hører også at
man i visse tilfelle fortier sin egen
oppfatning, stemning og humør og
tilpasser seg den aktuelle situasjon.
I så tilfelle er det en selvfølge at
man ikke sitter nedslått i en glad

En elektro-ingeniør er en person som godtas som
en fordringsfull ekspert i å kunne frambringe uende,
lige kjeder av ubegripelige formler kalkulert med
mikrometrisk presisjon ut fra vage antakelser som er
basert på tvilsomme tall tatt fra ikke overbevisende

krets eller snakker til bekymrede
og sorgfulle mennesker om sine
egne fornøyelser. Overfor unnselige
og f åmælte mennesker er man ikke
anmassende pratsom, men prøver
heller å få slike mennesker til å tø
opp litt.
Utlendinger synes ofte at vi her
hjemme spør unødig meget. Og noe
er det kanskje i det. Spør man av
delaktighet og ekte interesse, så er
det tillatt. Men ofte kan det være
best i det hele tatt ikke å spørre.
I alminnelighet gjelder den regel
at man ikke skal spørre om ting
som ikke angår en selv. I alle tilfelle er det taktløst å stille nysgjerrige spørsmål som bringer den
man spør i forlegenhet eller kanskje
til og med tvinger vedkommende
til hvite løgner.
Taktløse mennesker behøver ikke
å være dårlige mennesker, men de
er alltid ubehagelige. De kan gjøre
mangt og meget problematisk fordi
de ødelegger noe for sine medmennesker og gjør seg selv lite aktet.
(Fra «Lilleborger'n».)

eksperimenter som er foretatt med instrumenter av
problematisk nøyaktighet av personer av tvilsom troverdighet og mistenkelig mentalitet i den erklærte
hensikt å irritere og forvirre en mer eller mindre
merkelig gruppe kalt — bygningsingeniører.
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&aten
Fra 1. september til ca. 1. desember 1957.
Gjøtterud, Arnhild,kontorassistent
I
Granum, Jorun,kontorassistent
I
Halvorsen, Synnøve,underkasserer
Holter, Astrid,kontorassistent
ITokke
kraftanlegg
Hysjulien, Sigurd E.,maskinmester
(særkl.) Røssåga kraftverk
Kismul, Karna,kontorassistent
IEl.tils.
4. distrikt
Lunde, Malfrid,kontorassistent
ITokke
kraftanlegg
Lyngstad, Knut,maskinmesterassistent
Røssåga kraf tverk
Lyngstad, Åshild,fullmektig
IIRøssåga
kraftanl.
Poensgen, Werner,førstesekretær
Solberg, Edith,kontorassistent
ITokke
kraftanlegg
Thomessen, Rolf,avdelingsingeniør
IITokke
kraftanlegg
Wold, Einar Hansen,bokholder
Wold, Knut,
statghydrolog (kl. 13)

Tilsettelser:
Røssåga kraftverk
Straumsli kraftst.
Innset kraftanlegg
Innset kraftanlegg

Antonsen, Helge,maskinist
Djupnes, Didrik,maskinist
Einaren, Ivar,kontorassistent
I
Fjellheim, Johan,kontorassistent
I
Gladtvedt, Ann Marie, fullmektig II
Gravdal, Henry,bud
Henriksen, Kristian E., maskinist
III
Hårberg, Trygve,konstruktør
III
Imsland, Per,konstruktør
Langnes, Ole,kontorassistent
Lundar, Erik,lege
Olsen, Arild,kontorassistent
Steen, Inger Margrethe, kontorassistent Il
Svendsen, Torborg,fullmektig
II
Tømmerbakke, Arthur, maskinist

Oppflytting
Bjaaland, Hans,
Ekmann, Reidun,
Fesche, Brit,
Flink, Bjørg,

Haukeli kraftst.
Røssåga kraftanl.
Tokke kraftanlegg
Innset kraftanlegg
Røssåga kraftanl.
Innset kraftanlegg
Aura kraftverk

Fratredelse
Holen, Marie,
Inderhaug, Helge,
Kristiansen, Jorunn,
Løcka, Alf,
Pedersen, Johan,
Rekdal, Lars,

i lønnsklasser:

overingeniør II
kontorassistent I
kontorassistent I
fullmektig Il

Tokke kraftanlegg

0 0000.0

000000000000.

(Fra «Aftenposten».)
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Røssåga kraftverk
Røssåga kraftanl.

0.0<>00000.000000000000

Rallar Göransson kommer ett par dagar
fore avkinningen till basen och ber att få
låna 10 kronor, emedan han skall in till
Eksjö. Basen g,5r invåndingar och såger
att Göransson bara slarvar bort pengarna i
onödan.
Göransson:
— Inte ett öre, min gubbe
jag får åka gratis med Jonas i Skårvet
både fram och tebaks, så du kan vara lugn
for att det blir brånnvin för altihop!

Det svenske vassdragsvesenet skal
nå bygge et kjempemessig hovedkvarter i Råcksta i Stockholm, og

ninger med tilsammen 18 heiser.
Hovedbygget blir på 14 etasjer. Det
skal også bygges boliger for de ansatte ved siden av hovedkvarteret.
Byggingen begynner i mars, og hele
komplekset ventes ferdig i 1962.

Innset kraftanlegg
Røssåga kraftverk

FRÅN FLYDDA TIDER

DET SVENSKE
VASSDRAGSVESEN
SKAL BYGGE
KJEMPEMESSIG
HOVEDKVARTER

komplekset blir da den største administrative institusjon i Europa.
Hovedkvarteret skal ligge på en
87 000 kvadratmeter stor tomt som
har kostet fem millioner svenske
kroner, og selve bygningene er beregnet å koste mellom 25 og 30 mill.
kroner etter dagens priser.
Komplekset skal romme 3100
funksjonærer og består av fire byg-

etter egen oppsigelse:
kontorassistent
maskinist
kontorassistent
maskinist
oppsynsmann
avdelingsingeniør

2

Rallar-Johansson:

— Vad ser jag, sitter

du och skriver?

Drakamp

i flere faser

Mokar-Svante:
Ja, jag skulle skriva
hem, men jag vet inte, vad jag skall skriva.
Skrival Vet du inte, vad du skal
skriva? Skriv: Älskade Agusta — —
Nei, det duger inte. Då tror kårringen
jag er full.

Hadde eg berre visst kven det var som
skreiv til meg i går!
— Kvifor det?
Han kalla meg ein kjeltring, kona mi
ein apekatt og borna mine for idiotar.
I eit flotelag var det ein av karane som
var både pengegnien
og lei til å lura seg
undan arbeidet. Ein dag datt han ut i elva
og hadde nære på drukna. Men basen fekk
då hekta ein båtshake i han i siste liten,
og då han kom til seg sjølv, sa han:
Kor mykje er klokka?
— Å, du skal ikkje vera redd, sa basen,
— du har ikkje lege uti så lenge at du vil
få noko trekk for det.

Trur du han kjende
Ja, det gjorde

dykk?

han utan tvil.

Taleren slo i bordet og sa: — Det
snakkes så mye om hva vi skylder
våre etterkommere.
Men si meg,
hva har våre etterkommere
gjort
for oss . .?

10 MÅTER

å nimitte ii?en 6ehe på
Gjør det nå.

Ditt viktigste redskap i arbeidet er tid. Her er noen
gode råd for å bruke den fornuftig.

Fristelsentil å utsette saker plagesvi alle av. Bekjemp
den!
Jo før du setter i gang med arbeidet, desto større
Du kan ikke utføre ditt arbeid uten tid, og likevel
synes du at du aldri kan få nok av den. Ditt inventar er sjansen for suksess.I stedet for å se etter en grunn til
og utstyr er av liten betydning hvis du ikke er i stand å utsette en jobb, bruk heller den energien til å gjøre et
til å kontrollere det. Bruk det klokt, og du vil bli gjen- skritt framover!
stand for misunnelse fra dine konkurrenter. De fleste
folk har utviklet sin egen hjemmelagede måte for å Bruk en notisbok.
bruke tiden effektivt.Her er noen få forslagtil å knekke
Noter ned nye ideer og andre ting som ikke må glemtidsnøden. Noen av dem kan kanskje være brukbare mes. Systematiserte notater gir den beste oversikt ved
for deg i ditt arbeid.
løsning av vanskeligeproblemer. Det er dumt å belaste
hjernen med detaljer når en notisblokkgjør jobben.
Start dagen med en plan.

En nøyaktig plan vil hjelpe deg til å unngå kaos. Når
du vet hva som kommer, vil du bruke mindre tid til å
avgjøre hvilken sak du skal ta deg av nå. En sak som
dukker opp utenom planen, vil bli lettere å håndtere
fordi resten av dagen er ordnet.

Regn ut hva en arbeidstime koster.

Hvor meget koster en time? Regn ut din inntekt pr.
time. Neste gang du er fristet til å somle, dag-drømme
eller slappe av, minn deg selv om hvor meget en bortkastet time koster. Du vil oppdage at du ikke har råd
til å kaste bort noe tid.

Vurder størrelsen på hvert arbeid.
Naturligvistar noen jobber lengre tid enn andre. Vær
realistiski din planlegging:Bruk mest tid på de viktigere
sakene og mindre på de bagatellmessige.

Telefonen er til for å brukes.

Hold deg innenfor din kapasitet.
Vit hva du er i stand til å utføre. Hvis en jobb viser
seg å være for hard, forsøk å finne en annen løsning på
den. På den annen side: Undervurder ikke deg selv, du
arbeider bedre under et visst press.

God orden er viktig.

Kast ikke bort tiden med prat når noe brenner.

Spøk er en oppmuntring for alle, men det er også en
grense. Kortfattet og presis talemåte er mest effektivt i
forretningskonversasjon.Ingen grunn til å være for
striks, men unngå prat og sladder.
•

01 •

1111 101

101 ••

INI

111

R

av Kunstklubbens

før jul.

De heldige

Egil Kjærem:
Fridthjof
Vi treffer

Kjærem

er jo ikke hver
hører

med

R

••1111

malerier

«Fiskebu»

av Eli Silseth.

kunstverk

det kjennes

plutselig

til et så vidt pent

dag en går til anskaffelse

til de ting som må dekkes

av slike ting,

av posten

å stå

beløp.

Det

for det

«overskudd»

på

budsjettet,
og vi antar de fleste som ser etter i sine papirer ikke
har noe særlig besvær med å telle sifrene under denne rubrikken.
«Ja, det skal jeg si var litt av en gledelig overraskelse,»
sier

1111 11

før vant jeg 500 kroner

jeg for alvor å tro at lykken hadde

ved trekningen

hvilket

maleri

vinner

kommet
nr. 1 og

ha?»

«Nei, jeg ble trukket ut som nr. 1 og fikk da velge. Jeg valte
«Landskap» av Chrix Dahl fordi jeg likte dette motivet best. Det
viser landskapet

Dahl.

•

og når alt dette attpå til kom i de mest pengeryre

«Ble det bestemt
ut

•

111

«Men ikke nok med det; dagen

nr. 2 skulle

for 1957 ble trukket

av Chrix

1111

dagene før jul, begynte
over på min side.»

ble:

og spør hvordan

som eier av et moderne

(«Esso, nytt».)

Kjærem.

«Landskap»

Helland:

På slutten av dagen
Gjør den siste jobben ferdig. Når du avslutter ditt
arbeid, forlat pulten ren. Du puster lettet neste morgen.
En overliggendesak fra gårsdagener ikke noe oppmuntrende å begynne på. Unngå det.

i Pengelotteriet,

VINNER
Vinnerne

Hold dine filer og arkiver i orden. Det er bortkastet
tid å lete etter noe når en er midt oppe i en sak. En god
forretningsmann vet nøyaktig hvor han skal finne sine
opplysninger.

111111

hykkelig

straks

Gjør bruk av telefon og post. Moderne forretningsliv
er avhengig av kommunikasjoner. Nøl aldri med å
sjekke en ting hvis du er i tvil. I mange tilfelle vil det
spare tid og arbeid for beggeparter.

ved Kolsås med Kolsåstoppen

og Skaugumåsen

i

bakgrunnen.
Jeg er jo godt kjent der, så jeg likte det godt av den
grunn.»
«Og nå er det vel for lengst kommet opp på spikeren.»

«Jeg hengte
et som hang
tilbake
detaljene

i sofaen

det

opp

der før.

på

hedersplassen

Og nå hender

og ser opp på kunstverket.

og prøver

å kjenne

i stua,

og skiftet

det ofte at jeg lener

ut
meg

Jeg liker godt å studere

igjen de forskjellige

steder,

uten har jeg prøvd å finne ut hvor maleren har stått.
at jeg har hatt mye glede av denne gevinsten.»

og dess-

Så jeg vil si
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